
 الجمعة الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ١١  مارس ٢٠١١ 

 نصـــح اإليطالـــي فابيو  42 
كابيللو املدير الفني للمنتخب 
اإلجنليزي فريق يوڤنتوس 
بالتعاقد مع جاك ويلشـــاير 
النجم الصاعد الرســـنال في 
فتـــرة االنتقـــاالت الصيفية 
املقبلة. وذكر موقع صحيفة 

«توتوسبورت» على االنترنت 
التقى مع  امس أن كابيللـــو 
مسؤولي يوڤنتوس ملناقشة 
مستقبل النادي وسط أنباء عن 
استعداد كابيللو تولي منصب 
مدير الكرة بالنادي عقب نهاية 

يورو ٢٠١٢. 

 يعتزم برشلونة االسباني تقدمي 
الفرنسي  عرضا لتمديد عقد مدافعه 
الدولي ايريك ابيدال. واعرب جوسيب 
النادي  ماريا بارتوميو نائب رئيس 
الذي  الكاتالوني عن سعادته باألداء 
ظهر به ابيدال مؤخرا، وشـــدد على 
اعتـــزام النادي جتديـــد عقد مدافعه 

اقرب فرصـــة. وقال  الفرنســـي في 
بارتوميو حملطة «أونا.إف.إم» اإلذاعية 
«بكل تأكيد سنعرض عليه متديد عقده 
حتى ٢٠١٣». وتابع «لقد حقق تقدما 
ملحوظا في الفترة املاضية وتغير كثيرا 
حقـــا، لقد كان العبا جيدا في املاضي 

وتطور حتى أصبح العبا رائعا».

 برشلونة لتجديد عقد أبيدال كابيللو ينصح يوڤنتوس بضم ويلشاير

 أليغري وإبراهيموڤيتش:  ميالن يستحق التأهل

 غالياني: قدمنا كل شيء ما عدا األهداف

 ماتا: خرجنا بطريقة مؤلمة

 أرسنال لم يسدد على مرمى برشلونة

 يعتقد املدير الفني مليالن اإليطالي ماسيميليانو اليغري أن فريقه وليس 
توتنهام اإلجنليزي هو من يستحق التأهل إلى دور الثمانية. وقال اليغري 
للصحافيني عقب انتهاء املباراة «الفريق قدم مباراة جيدة، واعتقد أنه بالنظر 
ــوء احلظ،  ــتحق التأهل». وتابع «لس إلى جولتي الذهاب واإلياب فإننا نس
ــا الكثير لكن قدم فريقي  ــي ارتكبناها في جولة الذهاب كلفتن األخطاء الت
ــة األخيرة».  ــعه لتحقيق الفوز ولكنه افتقد إلى الدقة في اللمس كل ما بوس
ــندر باتو، ولم يكن هناك  وأكد «صنعنا الفرص عن طريق روبينيو والكس
ما ميكنننا فعله». وأشار «هذا األداء ينبغي أن مينحنا ثقة أكبر حني العودة 

إلى الدوري اإليطالي».
  من جهته، يرى السويدي زالتان إبراهيموڤيتش مهاجم ميالن اإليطالي 
ــالن خالل جولتي الذهاب  ــتحق التأهل بعد أن تفوق مي أن توتنهام ال يس
واإلياب.وأكد ابراهيموڤيتش أن فريقه لم يكن يستحق اخلروج من البطولة 
األوروبية «لقد لعبنا بشكل جيد ولكننا لم نصل إلى املرمى». وأوضح «خالل 
مباراتي الذهاب واإلياب، سدد توتنهام كرة واحدة على املرمى وسجل هدفا، 

ليس دائما ما يفوز الفريق األفضل».

 خــــرج 
ميالن حامل 
اللقب سبع 
مــــرات من 
الدور ثمن 
ئــــي  لنها ا
بقة  ملســــا
دوري أبطال 
اوروبــــا لكرة القــــدم بعد تعادله 
دون أهــــداف مع مضيفه توتنهام 
االجنليزي في اياب ثمن النهائي 
الذي شهد أيضا تأهل شالكه االملاني 
بفوزه على ڤالنسيا االسباني ٣ - ١. 
وكان توتنهام حقق فوزا ثمينا على 
ارض ميالن ١ - ٠ منذ ثالثة اسابيع 
بهدف ملهاجمه الفارع الطول بيتر 

كراوتش، في حني تعادل شــــالكه 
فــــي ڤالنســــيا ١ - ١. وهذه املرة 
االولى التي يبلــــغ فيها توتنهام 
ربع نهائي املسابقة القارية االولى 
منذ وصوله الــــى نصف النهائي 
في موسم ١٩٦١ - ١٩٦٢، في حني 
عجز ميالن عن الوصول الى ربع 
النهائي مــــرة جديدة بعد احرازه 
لقب ٢٠٠٧، ليخرج من ثمن النهائي 
امام فريق اجنليزي للمرة الثالثة 
في آخر اربعة أعوام بعد خسارته 
أمام مان يونايتد املوسم املاضي 

وارسنال عام ٢٠٠٨.
  واستعاد جمهور ملعب «وايت 
هارت الين» في شمال لندن ذكرى 
املناسبات االوروبية الكبرى، السيما 

نهائي كأس االحتاد االوروبي عام 
١٩٨٤ عندمــــا تغلب توتنهام على 
أندرخلت البلجيكي في اياب النهائي 
بركالت الترجيح. وكان هذا امللعب 
استضاف مواجهة الفريقني سابقا 
في ذهاب نصف نهائي كاس االحتاد 
االوروبي ملوسم ١٩٧١ - ١٩٧٢ عندما 
فاز توتنهام ٢ - ١ بهدفني لستيف 

بيرميان.
  وبات ميالن ثاني فريق ايطالي 
يودع املســــابقة من ثمن النهائي 
بعد روما الذي خسر امام شاختار 
دانييتسك ٠ - ٣ ايابا بعد سقوطه 
٢ - ٣ في العاصمة االيطالية قبل 

٣ اسابيع.
  وجلس النجم الويلزي غاريث 

بايل صاحب الفضــــل الكبير في 
تصدر توتنهام مجموعته في الدور 
االول، على مقاعد البدالء في بداية 
اللقاء بعد تعافيه من االصابة، كما 
الكرواتي  الظهير االميــــن  خاض 
فيدران كورلــــوكا مباراته االولى 
بعد ابتعاده عن املالعب بســــبب 
االصابة في مباراة الذهاب. ولدى 
الروسونيري، غاب العب الوسط 
املشاكس جينارو غاتوزو اليقافه 
٥ مباريات بعد تعنيفه مســــاعد 
مدرب توتنهام جو جوردان ذهابا 
الى جانــــب صانع االلعاب اندريا 
بيرلو وماسيمو امبروزيني بسبب 

االصابة.
  وانتظر ميــــالن حتى الدقيقة 

السادسة عشرة حتى صنع الفرصة 
الســــويدي زالتان  االولى عبــــر 
ابراهيموڤيتــــش الذي أطلق كرة 
قوية من ركلة حرة أبعدها احلارس 
الى  البرازيلي هوريليو غوميش 

ركلة ركنية (١٦).
الفرنسي وليام غاالس    وأنقذ 
فريقه من هدف مؤكد عندما أبعد 
الكــــرة عن خط املرمى، ســــددها 
ارتدت اوال  البرازيلي روبينيــــو 
من مواطنه ساندرو، بعدما راوغ 
مواطنه اآلخر باتو احلارس غوميش 
ومر منه داخل منطقة اجلزاء (٢٦). 
وبعد سلسلة من التمريرات على 
حافة املنطقة اجلزاء، وصلت الكرة 
الى روبينيو الذي سددها ارضية 

قوية ابعدها غوميش على دفعتني 
وسط معمعة أمام مرمى توتنهام 
(٦٦)، تال ذلك دخول بايل بدال من 

ڤان در ڤارت.

  تألق فارفان

  وفــــي املبــــاراة الثانية، حجز 
شــــالكه بطاقته الى ربع النهائي 
للمــــرة الثالثة في تاريخه بفضل 
تألق جنمه البيروفي جيڤرسون 
فارفان الذي سجل ثنائية وحارس 
مرماه الدولي مانويل نوير الذي 
تألق في الدفاع عن شباكه خصوصا 
في الشوط الثاني الذي كانت فيه 
االفضلية للضيوف. وجنح ڤالنسيا 
في ترجمة سيطرته الى هدف بعد 

مجهود فردي رائع داخل املنطقة 
للتركي محمد توبــــال ومرر كرة 
عرضية تابعها املدافع البرتغالي 
ريكاردو كوستا برأسه من مسافة 
قريبة داخل املرمى (١٧). وانتظر 
شالكه الدقيقة ٤٠ الدراك التعادل 
عندما انبرى البيروفي جيڤرسون 
فارفان بيمناه لركلة حرة مباشرة 
من خارج املنطقة واسكنها الزاوية 
اليسرى البعيدة للحارس غوايثا 
(٤٠). وضرب شالكه بقوة مطلع 
الشــــوط الثاني بتسجيله الهدف 
الثاني عبــــر غافرانوڤيتش الذي 
اســــتغل كرة مرتدة من احلارس 
غوايتا وتابعها من مسافة قريبة 
فارتطمت بالقائم االيسر ثم االمين 

الشــــباك (٥٢). واعتمد  وعانقت 
املرتدة  الهجمــــات  شــــالكة على 
وكاد غافرانوڤيتش يضيف هدفه 
الشخصي الثاني عندما توغل داخل 
املنطقة وسدد كرة قوية ارتطمت 
الالعب  بالقائم االيسر. واستغل 
نفســــه هجمة مرتدة في الدقيقة 
االخيرة وانتبه الى خروج احلارس 
غوايتا وسددها ســــاقطة من ٣٠ 
مترا ارتطمت بالعارضة وخرجت.
وتنفس انصار شــــالكه الصعداء 
عندما جنح فارفان في تســــجيل 
الهدف الثالث اثر هجمة مرتدة قادها 
من منتصف امللعب وتوغل داخل 
املنطقة ولعبها ساقطة في الزاوية 

اليمنى (٩٤). 

ــو غالياني نائب رئيس ميالن بثقته في قدرات وتفوق   احتفظ أدريان
ــبكة  ــات دور الـ ١٦. وصرح غالياني لش فريقه رغم خروجه من منافس
«ميدياست برمييام»: «يجب أن ننظر إلى اجلوانب اإليجابية في املباراة. 
ــنحت لنا بالفعل فرصة  ــجل هدفا. وقد س كل ما كان ينقصنا هو أن نس
حقيقية للتسجيل ولكن الكرة ارتدت من على خط مرماهم». وأكد غالياني 
أن ميالن فرض سيطرته ولم يسمح لتوتنهام بالتسديد على املرمى وقال 
ــرنا بسبب هجمة مرتدة في مباراة الذهاب وال يوجد لدي ما أقوله  «خس

لالعبني عن هذا األمر». 

 أكد خوان ماتا العب خط وسط ڤالنسيا االسباني ان اخلروج من البطولة 
ــبانية عقب املباراة  ــا». وصرح ماتا (٢٢ عاما) لصحيفة «آس» االس كان «مؤمل
ــجل هدفا ثانيا، ورمبا  ــعنا أن نس قائال «لقد خرجنا بطريقة مؤملة. كان بوس
ــر مبا هو مكتوب على لوحة  ــا من إدراك التعادل». وأضاف «إنك تتأث متكنن
ــتاد خالل هذا النوع من املباريات وقد جنح شالكه في تسجيل  النتيجة بالس
ــابقة  ــة، وقال «أصبح تركيزنا كله منصبا على مس ــه في حلظات مهم أهداف
ــنتأهل من جديد إلى  ــباني اآلن. وإذا ما حققنا املركز الثالث س الدوري االس

دوري األبطال، وهذا هو هدفنا». 

 كشفت مؤسسة «اوبتا» املتخصصة في احصائيات كرة القدم ان ارسنال 
ــابقة تاريخية في دوري أبطال أوروبا بعدما عجز عن  ــجل س االجنليزي س
التسديد ولو مرة واحدة نحو مرمى برشلونة االسباني ١ ـ ٣ في إياب الدور 
ــتندت «اوبتا» الى البيانات االحصائية التي جمعتها منذ ٨  ثمن النهائي. واس
ــبق ألي فريق منذ موسم ٢٠٠٤/٢٠٠٣ ان  أعوام وتبني من خاللها انه لم يس
فشل في التسديد نحو مرمى اخلصم في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا. 
وقال متحدث باسم «اوبتا»: «أقيمت ٩٨١ مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ 
٢٠٠٤/٢٠٠٣ وارسنال هو أول فريق من أصل ١٩٦٢ طرفا يفشل في التسديد 

نحو املرمى بأي طريقة من الطرق منذ حينها». 

 «أوروبا» تفتح ذراعيها لتوتنهام
 فارفان يبدع ويقود شالكه لربع نهائي دوري األبطال على أكتاف ڤالنسيا

 مهاجم ميالن البرازيلي روبينيو أضاع كرة خطرة أمام مرمى توتنهام   (أ.ف.پ) 

(رويترز)  حارس مرمى شالكه مانويل نوير يبعد الكرة عن مرماه 

 ريدناب «ساحر» توتنهام ماغاث: مستمر وعقدي حتى ٢٠١٣ 

 ڤينغر ونصري يواجهان العقوبة

 اعرب املهاجم الدولي االســـباني الســـابق راوول غونزاليز عن 
سعادته بتأهل شـــالكه االملاني الى الدور ربع النهائي على حساب 
مواطنه ڤالنســـيا (مع ريال مدريد في ثالث مناســـبات اعوام ١٩٩٨ 
و٢٠٠٠ و٢٠٠٢) واشار الى ان فريقه سيستمتع بخوضه ربع النهائي 
بغض النظر عن هوية الفريق الذي سيواجهه، مضيفا «كانت مباراة 
صعبة لكنها كانت متوازنة، وفي النهاية اسعفنا احلظ بعض الشيء. 
اشعر بســـعادة عارمة، ألنها كانت مباراة مميزة ايضا بالنسبة لي 

شخصيا».
  وتابع «علينا االنتظار ملعرفة من سنواجه في ربع النهائي، لكن 

ذلك ال يهم فعال، ستكون مبنزلة احلفلة بالنسبة لنا».
  وعلق راوول على مجريات اللقاء قائال «كان من الصعب ان تضغط 
منذ البداية، لكن بعد تخلفنا ٠ - ١، لم يعد امامنا شـــيء لنخسره. 

كان علينا ان نقدم كل شيء».
  ولم يدخل شالكه الى اللقاء بأجواء مثالية ألن الصحف االملانية 
كشفت قبل ساعات معدودة على صافرة البداية ان مدربه فيليكس 
ماغاث ســـيرحل في نهاية املوسم بســـبب النتائج املتواضعة التي 

يحققها الفريق في الدوري احمللي (املركز العاشر حاليا).
  وحتدث ماغاث الذي قاد شالكه منذ ايام معدودة الى نهائي مسابقة 
الكأس احمللية على حساب فريقه السابق بايرن ميونيخ حامل اللقب، 
عن اجـــواء فريقه بعدما ذكرته الصحف برحيله، قائال «ان االجواء 
احمليطة باملباراة لـــم تكن تهمنا، احلقيقة كانت هناك، على ارضية 

امللعب. ال يهمني ما تقوله الصحف. عقدي ميتد حتى ٢٠١٣».
  بدوره، رفض رئيس النادي كليمينـــز توينيز التعليق على ما 
ذكرته وســـائل االعالم حول رحيل ماغـــاث، مكتفيا بالقول «اتطلع 
بفارغ الصبر خلوض مباراة رائعة في ربع النهائي ســـنصدر بيانا 
الحقا، في االيـــام القليلة املقبلة. وذكرت الوكالـــة ان ادارة النادي 
تبحث عن مدرب من طراز يورغن كلوب الذي تألق هذا املوســـم مع 
بوروســـيا دورمتوند متصدر الدوري احمللي بفارق كبير عن اقرب 
مالحقيه، وذلك من اجل خالفة ماغاث الذي تسلم منصبه في صيف 
٢٠٠٩ بعدما قاد فولڤسبورغ الى اللقب، لكن املدرب الذي توج ايضا 
مع بايرن ميونيخ بثنائية الدوري والكأس مرتني على التوالي، نفى 

صحة املعلومات في تصريح ملجلة «كيكر».
  من جانبه، أعرب جيڤرسون فارفان عن سعادته البالغة بتسجيل 
ثنائية في ڤالنسيا، وقال فارفان عقب املباراة «كنت واثقا من قدرتي 
على التهديف، رغم أنني لم أمتكن من املشاركة كثيرا في التدريبات 

خالل هذا األسبوع». 

 فرض توتنهام االجنليزي نفسه كأحد 
كبار القارة العجوز هذا املوسم بعدما 
اطاح مبيالن االيطالي العريق وبلغ الدور 
ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال 

اوروبا للمرة االولى في تاريخه.
  ومن املؤكد ان الفضل في هذا االجناز 
يعود بشـــكل كبير الـــى مدربه هاري 
ريدناب الذي اعتبر بعد انتهاء مباراة 
«وايت هارت الين» بالتعادل ٠ - ٠ ما 
كان كافيا لتأهل فريقه ألنه فاز ذهابا في 
ميالنو ١ - ٠، ان احدا لم يكن يتوقع ان 
ينجح توتنهام في حتقيق هذا االجناز 
الذي يحمل نكهة مميـــزة كون اجلار 
الشهير ارسنال ودع املسابقة على يد 

برشلونة االسباني.
  وقال مدرب توتنهام هاري ريدناب 
«ال اعلم الى اين سنصل لكننا قمنا بعمل 
جيد جدا حتى اآلن»، هذا ما قاله ريدناب 
بعد االطاحة بالفريـــق «اللومباردي» 
املتوج باللقب القاري العريق في سبع 
مناسبات، مضيفا «لو قلنا قبل عامني 
باننا ســـنتأهل الى الدور ربع النهائي 
من دوري ابطال اوروبا، لكانوا اتهمونا 

باجلنون».
  وواصل «اعتقد ان اجلماهير تعيش 

احللـــم اآلن. ما حققناه حتى اآلن كان 
يعتبر مبنزلة احللم املستحيل. لم يفكر 
املشجعون قبل عامني بامكانية حتقق 
هذا االمر. انها مشـــاركتنا االولى في 
دوري ابطال اوروبـــا. من املؤكد انهم 
انه  يستمتعون مبا حتقق، خصوصا 
جاء بعد تصدرنا مجموعتنا التي كانت 
تعتبـــر من اقوى املجموعات، ومن ثم 
الفوز على ميالن، انهـــم متلهفون ملا 

سيحصل الحقا».
  لقد اطلقـــت جماهير توتنهام على 
ريدناب لقب هـــاري «هوديني» تيمنا 
بالساحر االستعراضي االميركي الشهير 
هاري هوديني، ألنه ما ان استلم مهام 
االشراف على الفريق اللندني حتى تغير 
وضع االخيـــر متاما وانتقل من فريق 
يقبع في ذيل ترتيـــب الدوري املمتاز 
الى آخر يزاحـــم العمالقة على املراكز 

املتقدمة.
  لكن ما مييز توتنهام متاما هي النكهة 
الهجومية التي جتسدت من خالل االداء 
الذي قدمه في دور املجموعات اذ كان 
افضل فريق هجومي مشاركة مع جاره 
اللندني ارسنال حيث سجل كل منهما 

١٨ هدفا في ٦ مباريات. 

 قرر االحتاد االوروبي لكرة القدم فتح 
حتقيق تأديبي مع الفرنسيني ارسني ڤينغر 
وســـمير نصري مدرب ومهاجم ارسنال 
االجنليزي اثر االحتجاجات التي حصلت اثر 

املباراة بني ارسنال اللندني وبرشلونة.

  ويواجه املدرب والعبه خطر العقوبة 
لسوء سلوكهما وسيتم االستماع اليهما 
من قبل جلنة االنضباط في االحتاد القاري 
في ١٧ احلالي حسبما ذكر االحتاد في بيان 

له. 


